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COMPLEMENTADOS

Anualmente, no mês de aniversário, enviar para a 
Secretaria da Fazenda

 formulário de recadastramento, extrato de 
pagamento do INSS e comprovante de residência.

O não recadastramento 
implicará na suspensão do pagamento do benefício. 
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Empresas terão até dois anos para 
implantar o processo de migração

Boas notícias aos beneficiários do Plano 
Previdenciário 4819! 

Migração da CPFL 
Energia e Piratininga 

são aprovadas

Neste mês, a
AAFC brinda você com a 

Síntese aos Associados da 
AAFC sobre os planos de

previdência complementar, 
com o histórico das ações 

dos complementados e
suplementados até o 

momento!

A AAFC participa de 
instalação de órgão de 

Mediação e Conciliação
 ou Arbitragem da Previc

Que tal  a gente f icar pertinho e informado? Informe aqui 

pra gente seus dados cadastrais pra você estar sempre 

informado! Já informou seus dados? Então, é só deixar 

tudo sempre atualizado! 

É rápido e fáci l :  basta acessar o 

“Fale Conosco” do nosso site (www.aafc.org.br) ,  ou l igar 

pra gente (11 3217-5717) ou mandar e-mail 

(contato@aafc.org.br) .

Mas  se  pre fer i r,  também pode mandar  a  car t inha 

escr i ta  à  mão para  o  nosso endereço!  O que importa  é 

permanecermos sempre  unidos  e  bem in formados !



EDITORIAL

Francisco Campizzi Busico - Presidente
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Caros amigos, uma das coisas que mais me proporciona bem 
estar é vir aqui e dizer que boas novas estão a caminho dos nossos 
associados!

Digo isso porque, após muitos meses de trabalho duro nos quais 
nos dedicamos com muito afinco, eu e toda a Diretoria Executiva, 
finalmente conseguimos colher bons resultados e, muito além disso, 
conseguimos enxergar perspectivas de alento e alívio nos caminhos 
que temos trilhado, com muita luta, empenho e dedicação.

Os pensionistas complementados do Plano Previdenciário 4819 
que integram a sentença da ação coletiva da AAFC cujo cônjuge tenha 
falecido após a reforma previdenciária de nov/2019 receberam seus 
benefícios no último dia 30/05. Com esses direitos dos complementados 
reconhecidos e respeitados, seguimos na manutenção dessas ações, 
em outras frentes.

No dia 10/05, a AAFC recebeu em sua Sede representantes do 
Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, do Sinergia Cut e, de forma 
on-line, do Sindicato dos Engenheiros para importante reunião sob o 
comando do Presidente do Conselho Deliberativo da AAFC, José Milton 
Dallari Soares,cujo objetivo está na definição de estratégia e defesa, 
para apresentação na pauta de discussão do próximo Acordo Coletivo 
de Trabalho dos complementados. Todas as entidades presentes 
na reunião –inclusive a AAFC – se comprometeram a defender o 
mesmo posicionamento na próxima discussão do Acordo Coletivo dos 
complementados. Além desse importante alinhamento, se discutiu a 
respeito do sistema mediador aplicado, uma vez que, definido o índice 
a ser aplicado como reajuste,ele precisa ser repassado aos assistidos 
em até 10 dias, o que não vem acontecendo há alguns anos. A AAFC 
também está na luta para que o cumprimento do prazo para repasse 
do reajuste seja respeitado.

Naquele mesmo dia, houve reunião virtual com pensionistas do 
Plano Previdenciário 4819, com a presença de advogados do Escritório 
Innocenti, os Drs. Lourenço Grieco Neto e Daniela Barreiro Barbosa. A 
participação desses profissionais, juntamente com a equipe técnica da 
AAFC, garantiu aos participantes presentes a elucidação de dúvidas das 

mais diversas, bem como 
aclarar a respeito dos 
processos e estratégias 
jurídicas para as ações 
nas quais estão inseridos 
resultando numa reunião 
proveitosa para todos os 
que dela fizeram parte.

Para os suplementados, o diligente trabalho da AAFC em cima 
da questão da retirada de patrocínio também vem rendendo frutos. 
Recentemente, a Associação, através de seu Vice-Presidente Donato 
Robortella, participou de reunião para instalação de órgão de mediação 
e conciliação ou arbitragem, patrocinada pela Previc. A Enel deverá 
ser convidada a participar e, após sua adesão na comissão, todas as 
propostas referentes à retirada de patrocínio daquela empresa serão 
discutidas e, como um dos efeitos, os prazos para definição deverão 
sofrer alterações, no mínimo.

Por fim, caros amigos associados, não é à toa que a AAFC teve 
o privilégio de, recentemente, poder completar 40 anos e ostentar 
18 mil associados em seu histórico. O nome disso é credibilidade. 
Ao contrário de outras entidades e indivíduos que insistem em suas 
frustradas tentativas de ataque a esta associação, a AAFC não se vale 
de atitudes insanas e levianas. A AAFC conta com pessoal gabaritado 
do mais alto nível, comprometido com a verdade, envolvido com as 
questões dos aposentados e com a defesa intransigente dos direitos 
de seus associados. A AAFC sempre se primou e sempre se pautará 
nessas bases, que têm nos norteado com sucesso até aqui. Afirmo, 
categoricamente, que a AAFC continuará batalhando e trabalhando 
por seus associados, nosso bem maior, sempre na incansável busca 
pela defesa dos seus direitos. 

E estes bons resultados apenas começaram.

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós!

Conselho Deliberativo - Suplentes
Maria Guiomar Moraes Sala, Antonio Carlos da Costa, José
Priosqui Gomes Figueira, Cecília Helena Negri de Magalhães, Izidio
Agostinho Filho, Vanderlei Dias, Leônidas Figueiredo, Nivaldo Pazianoto,
Mario José da Silva Jardim, José Carlos Penna Drugg, Flávio Adauto Iório
Lopes, Norberto Maria Nicola, Wilson Roberto Nunes, Luciano Pavoni,
Alvaro Pedro Biz.

Conselheiros de Honra
Douglas Apparecido Guzzo, José Milton Dallari 
Soares, José Ovídio de Andrade, José Walter Merlo 
e Sylvio Pacheco Rasi.

Representantes dos Aposentados no Conselho Deliberativo da VIVEST
José Carlos Penna Drugg / Ary da Silva Franco Filho 

Conselho Fiscal- Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Aparecido Leitão Duran, 
Robinson Cifoni.

Presidente 
Francisco Campizzi Busico
Vice-Presidente
Donato Antonio Robortella

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

Vice-Diretor Adm / Financeiro
Wilson Roberto Nunes

Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Walney Gileno Goes

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Ralph Barretto Franco, Nelson Badaró Galvão, Pedro Hélio 
Della Torre

Conselho Deliberativo - Titulares
José Milton Dallari Soares,  José Ferraz Neto, Bento Carlos
Sgarboza, Dirceu Emílio Giannella, João Bosco Moreira de Oliveira, José
Armando Greghi, Atílio Gerson Bertoldi, Julio Ferreira Junior, Antonio
Rogério Magri, Roberto Luiz Stamm, Moacyr Carlos Baptistini, Elisabeth
Pereira Monteiro, Claudemir Sebastião Casarini, José Geraldo Pereira,
Nilva Alves de Oliveira Sartori.

Diretor de Suplementação
Carlos Aurélio K.A. Pires
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Que soprem os bons ventos!

Leonidas Figueiredo
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Em reunião de apresentação entre a AAFC e representantes da 
Previc ocorrida no último dia 09/05, a Associação teve a opor-
tunidade de demonstrar ao órgão a representatividade de seus 

associados pertencentes ao PSAP/Eletropaulo, além de discutir exaustiva-
mente diversas ideias sobre o processo de retirada de patrocínio – processo 
este proposto pela Enel e em fase de aprovação pela Previc. Naquela reu-
nião, a própria Previc sugeriu à AAFC que participasse da criação e insta-
lação de uma “comissão de mediação e conciliação”, serviço este oferecido 
pela Previc, sem custos, cujo objetivo é analisar as possibilidades de uma 
conciliação entre as partes.

A AAFC acolheu a sugestão, apresentando requerimento para instau-
ração dessa comissão. Diante dessa importante decisão, no dia 17/05 úl-
timo, a AAFC participou em Brasilia de reunião de instrução sobre os pro-
cedimentos da Câmara de Mediação, Conciliação – CMCA,através de seu 
representante e Vice-Presidente Donato Antonio Robortella, juntamente 
com os Srs. Márcio de Oliveira e Eduardo de Vasconcellos Correia Annun-
ciato, Diretor de Previdência  e Presidente do Sindicato dos Eletricitários 
de São Paulo, respectivamente, além do Sr.Elthon Baier Nunes - Presidente 
da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CMCA), do Sr. José 
Reynaldo de Almeida Furlani - Diretor de Licenciamento, da Sra. Ana Ca-
rolina Baasch - Coordenadora-Geral de Autorização para Transferência 
Fusão, Cisão, Incorporação e Retirada e da Sra. Leila Von de Oliveira - Co-
ordenadora de Assuntos Parlamentares, todos da PREVIC.

O objetivo da reunião foi instruir os participantes acerca dos pro-
cedimentos a serem efetuados até a implantação oficial da Câmara de 
Mediação, uma vez que deverão ser observadas diversas análises além 
de cumprirem etapas fundamentais na busca da satisfação das metas. 

PREVIDÊNCIA

A AAFC PARTICIPA DE INSTALAÇÃO DE ÓRGÃO DE MEDIAÇÃO E 
CONCILIAÇÃO OU ARBITRAGEM DA PREVIC

Outro ponto importante foi a comunicação de que a Enel seria convidada 
a participar dessa comissão e só após a sua adesão oficial, a Câmara 
terá condições de analisar as propostas da AAFC e Sindicato (uma vez 
que estamos alinhados com as propostas referentes ao tema) e conciliar a 
viabilidade face às propostas da Enel. Haverá análise técnica do material 
apresentado pelas partes, bem como dos procedimentos adotados durante 
os processos. Após essa criteriosa análise, tudo será submetido ao Diretor 
Superintendente da Previc.

Infelizmente, até este ponto, não há interrupção no processo de análi-
se do termo de retirada de patrocínio, enviado pela Vivest à Previc. Somen-
te após a análise do Diretor Superintendente e implantação da câmara de 
conciliação o prazo para análise poderá ser suspenso. Após a implantação, 
as partes serão convocadas para discutirem as propostas.

AAFC e Sindicato seguem na mesma linha de argumentação – Ambas 
as instituições propõem que se ofereça condições para que os planos PSAP 
possam ser viáveis economicamente e, assim, confrontar a justificativa de 
risco atuarial proposto pela Enel. As estratégias da AAFC e Sindicato de 
São Paulo são promissoras.

“A reunião foi importante porque possibilitou contato visual e físico 
entre as partes e deu condições de fazer a própria Previc entender melhor 
quais são as nossas preocupações e reconhecer a autenticidade de nossas 
ações”, afirmou o Vice-Presidente Donato Robortella, representante da 
AAFC na questão. “Esperamos que a Enel também entenda esse momen-
to”, completou.

Tão logo haja novidades, informaremos

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES DO PLANO CDII DA ENEL

Rentabilidade por Período

MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

2022 1,5217 1,2583 2,8706 -0,5497 1,1528 6,3811

Data início de Benefício IGP-DI Índice de reajuste Data início de Benefício IPCA Índice de reajuste Data início de Benefício IGP-DI IPCA Índice de reajuste
até junho de 2021 0,11 10,54 até junho de 2021 0,53 11,73 até junho de 2021 0,11 - 11,016
em julho de 2021 1,45 10,42 em julho de 2021  0,96 11,14 em julho de 2021  1,45 - 10,894
em agosto de 2021 -0,14 8,84 em agosto de 2021  0,87 10,09 em agosto de 2021  -0,14 - 9,309
em setembro de 2021 -0,55 9 em setembro de 2021  1,16 9,14 em setembro de 2021  -0,55 - 9,4623
em outubro de 2021 1,6 9,6 em outubro de 2021  1,25 7,88 em outubro de 2021  1,6 - 10,0676
em novembro de 2021 -0,58 7,87 em novembro de 2021 0,95 6,55 em novembro de 2021 -0,58 - 8,3343
em dezembro de 2021 1,25 8,5 em dezembro de 2021  0,73 5,55 em dezembro de 2021  1,25 - 8,9663
em janeiro de 2022 2,01 7,16 em janeiro de 2022  0,54 4,78 em janeiro de 2022  2,01 - 7,621
em fevereiro de 2022 1,5 5,05 em fevereiro de 2022  1,01 4,22 em fevereiro de 2022  1,5 - 5,5005
em março de 2022 2,37 3,5 em março de 2022  1,62 3,18 em março de 2022  2,37 - 3,9414
em abril de 2022 0,41 1,1 em abril de 2022  1,06 1,53 em abril de 2022  - 1,06 1,535
em maio de 2022 0,69 0,69 em maio de 2022 0,47 0,47 em maio de 2022 - 0,47 0,47

Enerprev

Índices de Reajuste de Benefício - JUNHO/2022 (%) Índices de Reajuste de Benefício - JUNHO/2022 (%) Índices de Reajuste de Benefício - JUNHO/2022 (%)

Plano PAP/Fundação Cesp Planos PPCPFL, PSAP/Eletropaulo,                     
PSAP/Rio Paranapanema

IGP-DI/ IPCA
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PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO 4819: PARABÉNS!

1)      Pensionista pós reforma

Após reforma da previdência (Emenda Constitucional 
103), além da redução do percentual da renda mensal 
do benefício de pensão paga pelo INSS (diminuição de 
40% no mínimo), a Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo deixou de conceder as complementações de 
pensão do Plano Previdenciário 4819.

A AAFC, através de ação coletiva ajuizada com o 
Escritório Innocenti Advogados Associados, conseguiu 
por força da decisão do Ministro Alexandre de Moraes 
o direito de restabelecer pagamento ao primeiro grupo 
de pensionistas complementados que se enquadram 
nessa situação. Nesta nova relação, foram juntadas, 
aproximadamente, mais 80 pensionistas pós-reforma.

Se você está sem receber seu benefício até o 
momento procure a sua Regional para saber mais sobre a 
nossa ação coletiva, reiterando que tal situação abrange 
os falecimentos dos titulares após novembro/2019.

2)      2017-2019

Os pensionistas que recebiam pela Secretaria 
da Fazenda, em novembro de 2021 voltaram a ter 
a folha processada pela VIVEST (Fundação CESP) e 
consequentemente obtiveram o aumento do benefício 
mensal. Foram 150 pensionistas beneficiados até o 
momento. Procure sua Regional e verifique se você está 
nessa condição e faz jus a esse direito.

3)      Ação Integralidade

Em maio de 2022, 645 pensionistas foram 
beneficiados pelo pagamento da integralidade de 
20% no benefício de pensão. Em 2018, já haviam sido 
beneficiados 1211 pensionistas. Estamos aguardando a 
publicação no Diário Oficial da relação de pensionistas 
pendentes de pagamento da integralidade.

A AAFC continua batalhando pela preservação dos 
seus direitos!

Damos as boas vindas aos novos associadosNOVOS SÓCIOS

Airton Minillo Ilha Solteira
Ana Silvia Ferraz D Kawano Uberaba
Antonio Carlos Boa Nova São Paulo
Artur Shiso Toma Bauru
Benedito Claudio Borges Votuporanga
Edilson Gregorio da Silva Três Lagoas
Elenice Maria de Souza Dos Santos Andradina
Irio Gotuzo Baurú
Joao Carlos Ferreira de Andrade Votuporanga
Joao Juvenil Padovani Nhandeara
Jorge Xavier Brasileiro Buritama
Jose Aparecido da Silva Sorocaba
Luis Antonio Escarabello Cabreuva

Luiza Maria dos Santos Ilha Solteira
Maria Antonia Pelaes Fioravante Votuporanga
Maria Ines Alves de Oliveira E Silva São Paulo
Maria Ines Manequini Ravagnolli Jaú
Maria Silva Freitas Raymundo Andradina
Mariana Tobias de Aguiar Federico Amim São Paulo
Natalino Souza Resende Ilha Solteira
Paulo Rinaldi Filho São Paulo
Regina Marcia Colus de Oliveira Silva Ribeirão Preto
Telma Cristina das Gracas Bezerra Affonso Ribeirão Preto
Vilma Crepaldi Nogueira Três Lagoas
Wilson Penna Ramos São Paulo
Yasuko Ganiko Sorocaba

Migração da CPFL Energia e Piratininga são aprovadas

A Previc aprovou recentemente a proposta de alterações nos 
regulamentos dos planos PSAP/Piratininga e PSAP/Energia. Agora, 
a CPFL está autorizada a oferecer aos participantes dos planos a 
possibilidade de migração voluntária de suas RMIs (Reserva Matemática 
Individual) para renda financeira que, apesar de não ser vitalícia, dá ao 
participante controle sobre a administração dos próprios recursos. 

Empresas terão até dois anos para
 implantar o processo de migração

Além disso, em caso de falecimento, todo o saldo da reserva será 
deixado para os beneficiários indicados.

Saldamento – a mudanção no regulamento também estabelece o 
fim de novas contribuições aos subplanos BD e CV. Caso o participante 
decida por continuar com a previdência complementar, a opção poderá 
ser o ingresso no Plano CD CPFL e deverá ter regras a serem respeitadas.

O saldamento impactará somente os subplanos BD e CV, uma 
vez que o BSPS já se trata de um subplano saldado.

Procure a sua Regional e mantenha o seu cadastro atualizado; isso é fundamental para que você siga 
representado (a) pela AAFC diante de qualquer ameça.



Notícias das Regionais

Regional

Bauru
Regional

Santos

Regional

S J do Rio Preto

Regional

Metropolitana-SP

Churrascaria em Rio Preto 
recebe as mamães da 

Regional para comemorar o 
Dia das Mães!

A Churrascaria Ventos do Sul ficou pequena para a festa que 

celebrou o Dia das Mães em São José do Rio Preto! 

Quase 120 participantes prestigiaram o evento!

Homenagem às mães e pais

reúnem associados de Santos 

em Caraguatatuba

Viagem homenagem Dia das 
Mães dia 16 a 19 maio 2022 

Hotel Metropole São Lourenço 
- Minas Gerais
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PROCESSO NÚMERO OBJETO LOCAL ANDAMENTO

Atrasado do MS das
 Pensionistas 1058020-41.2019.8.26.0053

Cobrança dos valores referente 
ao período de 5 anos anteriores ao 
Mandado de Segurança (19/03/09 a 

18/03/14)

2ª Instância
Julgado procedente na Segunda 

Instância - TJSP. Aguardando análise dos 
recursos.

Integralidade das
 Pensionistas 1010823-66.2014.8.26.0053

Mandado de Segurança. Pagamento 
benefício pensão por morte em percentual 

de 100% do Instituidor

Cumprimento 
de Sentença

Em fase de implementação para 
pensionistas ANTES NOV/2019. 
Pagamento em maio/2022 para 

pensionistas com nome publicado no 
Diário Oficial de mar/22

Ação Principal ARE 1300618/SP
Liminar convertiva em decisão de mérito 

julgada procedente pelo Min Alexandre de 
Moraes

STF
Em julgamento virtual suspenso. 

Requisitado a remessa pelo Min. Dias 
Toffoli ao plenário. 

Cumprimento Provisório 
de Sentença Pensionista

2017/2019
0022694-08.2017.8.26.0053

Processamento da folha de pagamento das 
pensionistas 4819 de 2017 a 2019 pela 

VIVEST

2ª Vara da 
Fazenda Pública Cumprimento parcialmente efetuado.

Acordo Coletivo 1030832-05.2021.8.26.0053
Incorporação de R$ 564,00 no salário base  

dos 4819 com vencimento acima de R$ 
12.000,00 do ACT 2019/2021

1ª Vara da Fazenda 
Pública

AAFC apresentou réplica das 
contestações em 14/02/22. Houve 

manifestação das partes para 
especificação de provas.

Pagamento Pensionistas
 Pós Reforma 0028350-04.2021.8.26.0053

Cumprimento provisório de sentença para 
Pensionistas após Reforma da Previdência 

(EC 103)

2ª Vara da 
Fazenda Pública

Ordem para implementação do 
pagamento em maio/2022 para 

pensionistas relacionadas no processo. 
Juntada nova listagem de 

aproximadamente 80 pensionistas.

Paridade Salarial 1031673-63.2022.8.26.0053

Ação coletiva objetivando a estensão aos 
associados de qualquer aumento de 

concessão benefício bonifições concedidas 
aos empregados ativos da ISA/CTEEP.

5ª Vara da Fazenda 
Pública Ajuízado em 03/06/2022.

Atualizada em 09/06/2022

AÇÕES COLETIVAS (PLANO PREVIDENCIÁRIO 4819)

JURÍDICO
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O termo ganhou destaque depois da chegada 
do coronavírus, especialmente por conta de 
possíveis complicações e aumento da gravidade dos 
casos, além da prioridade na hora da vacinação. 
Mas você sabe exatamente o que isso quer dizer? 
Comorbidade é uma palavra usada para indicar a 
existência de duas ou mais doenças ou condições de 
saúde simultaneamente no corpo.

Também chamadas de “multimorbidades”, 
“condições crônicas múltiplas” ou ainda “condições 
coexistentes”, geralmente, envolvem questões 
transitórias de longa duração, como o uso 
temporário de imunossupressores ou tratamentos 
de neoplasias; ou problemas crônicos, aqueles que 
não têm cura, mas são passíveis de controle.

Uma condição comorbida pode associar 
doenças físicas e mentais, a exemplo de um câncer 
e um distúrbio depressivo ao mesmo tempo. Porém, 
não há limites na quantidade: é possível apresentar 
três, quatro ou mais questões simultaneamente 
– doenças que têm início juntas ou uma após a 
outra. Diabete e hipertensão são frequentemente 
multimorbidades, assim como transtorno de 
ansiedade e depressão. 

E quando falamos da saúde cardiovascular, 
as condições coexistentes têm grande influencia 
e devem ser motivo de preocupação e atenção 
especial, principalmente para quem já chegou à 

terceira idade. Há muitas possibilidades diferentes 
quando se trata de comorbidades. Combinações 
que podem ser extremamente perigosas para nosso 
coração e vasos sanguíneos.

Combinações perigosas para o coração
Para ilustrar: um indivíduo com diabete que 

posteriormente é diagnosticado com depressão. 
A depressão é uma comorbidade. Ambas têm 
sintomas que afetam a qualidade de vida e a saúde 
em geral - e isso inclui o coração e os vasos. 

Ainda para citar exemplos, vamos trazer um 
caso comum entre os brasileiros: um paciente com 
insuficiência cardíaca que também convive com 
obesidade, colesterol alto, hipertensão, diabete ou 
estresse crônico. Nesse caso, teríamos comorbidades 
(uma ou mais) que somadas à insuficiência são 
fatores de complicação direta para a saúde 
cardiovascular. E aqui não podemos esquecer 
que cada uma das doenças tem sua própria lista 
de comorbidades. Ou seja, os possíveis danos se 
multiplicam.

O rol de possíveis doenças que, juntas, são 
verdadeiras ameaças ao coração é extenso. Entre 
elas, podemos mencionar também: transtornos 
pós-traumáticos, distúrbios de pânico, arritmias, 
miocardiopatias, valvopatias, cardiopatias, doenças 
da aorta, síndromes coronárias crônicas e eventos 
cardiovasculares, como o infarto. O abuso ou o 

vício de certas substâncias também é considerado 
comorbidade, como a dependência de drogas, 
álcool, cigarro e medicamentos – e da mesma 
forma têm interferência na integridade cardíaca.

Há como prevenir uma comorbidade?
Como vimos, algumas doenças comumente 

se sobrepõem. Sabendo disso é possível monitorar 
e agir antes que elas surjam ou se agravem. 
Especialmente para o coração, é fundamental 
cuidar e fazer o monitoramento das doenças 
ou fatores de risco. Em questões crônicas, como 
falamos acima, há tratamentos e formas de 
controle eficientes capazes de preservar a saúde e a 
qualidade de vida.

Realizar mudanças ou a manutenção de estilo 
de vida a fim de ter hábitos saudáveis, como parar 
de fumar, controlar o peso, manter uma dieta 
equilibrada e com pouco sal, reduzir o consumo 
de gorduras e de álcool e praticar exercícios físicos 
regularmente podem fazer muita diferença.

 Por fim, devemos ter em mente que encontrar 
o tratamento correto para alguém com múltiplos 
problemas na maioria das situações requer 
avaliação e acompanhamento de profissionais de 
diferentes especialidades. Assim, exames e check-
up regulares são outro ponto essencial quando o 
assunto são as comorbidades e a saúde do coração.

Fonte: Instituto de Longevidade
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